
29 dekabr 2019-cu il, bazar 3

 �  Xalqımız minilliklər boyu özünün tarixi torpağı olan 
Azərbaycan ərazisində yaşayaraq, bəşər sivilizasiyasına 
böyük töhfələr verib. Müharibələr, inqilablar, hərbi 
münaqişələr, dünyada gedən ictimai-siyasi proseslər 
nəticəsində Azərbaycan parçalanıb, azərbaycanlıların bir qismi 
yurd-yuvalarından didərgin salınıb, deportasiyalara məruz 
qalıb, iş tapmaq, təhsil almaq məqsədi ilə doğma Vətəni tərk 
edərək başqa ölkələrdə məskunlaşıblar. Hazırda dünyanın hər 
yerində çoxsaylı soydaşlarımız yaşayırlar.

Çox təəssüf ki, uzun illər boyu biz başqa 
ölkələrdə məskunlaşmış həmvətənlərlə 
görüşmək, əlaqələr yaratmaq imkanın-
dan məhrum olmuşuq. Sovet rejiminin 
zəifləməyə başladığı 1980-ci illərin sonlarında 
Azərbaycan xalqı öz həmvətənləri ilə əlaqələr 
yaratmaq üçün səylərini artırdı. 1991-ci 
il dekabrın 16-da isə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisinin sədri Heydər 
Əliyev dünya azərbaycanlılarının birliyini 
yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq, 
dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü elan etdi. Beləliklə, bütün 
azərbaycanlılar üçün əziz olan 31 dekabr 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
kimi qeyd edilir.

Hər il olduğu kimi, bu il də Prezi-
dent İlham Əliyev həmin əlamətdar gün 
münasibətilə dünya azərbaycanlılarına təbrik 
ünvanlamışdır. Təbrikdə deyilir ki, ilk dəfə 
ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 
qeyd olunmuş bu tarixi gün xarici ölkələrdə 
məskunlaşıb yaşayan milyonlarla soydaşı-
mızın azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında 
sarsılmaz birliyinin və Vətənə sədaqətinin 
rəmzi kimi hər il xalqımız tərəfindən ruh 
yüksəkliyi ilə bayram edilir.

Xatırladaq ki, Azərbaycan öz dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yaxın 
keçmişimizin bir çox tarixi sınaq anlarında 
mütəşəkkil birlik və həmrəylik nümayiş 
etdirərək, bütün sahələrdə böyük inkişafa 
və uğurlara nail olub. Azərbaycan dövləti 
müstəqil daxili və xarici siyasəti, artan 
beynəlxalq nüfuzu, iqtisadi, siyasi və hərbi 
gücü ilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoyub. 

Təbrikdə oxuyuruq: “Sosial-iqtisadi, siya-
si-hüquqi sahələrdə və dövlət idarəetməsində 
həyata keçirilən sistemli islahatlar, milli 
müstəqillik ideallarına sadiq müasir dünyagö-
rüşlü gənclərimizin bu prosesə daha fəal cəlb 
edilməsi bizi inamla qarşıya qoyduğumuz 
inkişaf strategiyasının hədəflərinə yaxınlaş-
dırmaqdadır. Uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, 
ölkədə möhkəm ictimai-siyasi sabitlik və 
milli-mənəvi həmrəylik təmin edilmiş, insan-
larımızın maddi rifahı əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşmışdır”.

Dövlət başçımız əmin olduğunu bildirir 
ki, harada yaşamalarından asılı olmayaraq, 
soydaşlarımız məskunlaşdıqları ölkələrin 
həyatına inteqrasiya ilə yanaşı, öz milli 

kimliyini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini, tarixi 
Vətənlə bağlılığı qoruyacaq, Azərbaycanın 
bu günü və aydın sabahı naminə əməl və 
əqidə birliyi, sarsılmaz həmrəylik nümayiş 
etdirəcəklər.

Yada salaq ki, indiyədək dünya 
azərbaycanlılarının dörd qurultayı keçiril-
mişdir. Birinci qurultay ulu öndər, müstəqil 
Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə keçirilmişdir. 
O vaxtdan bu günə qədər Azərbaycanda 
böyük işlər görülmüş, ölkəmiz daha da 
güclənmişdir. 

2016-cı il iyunun 3-də Bakıda, Heydər 
Əliyev Mərkəzində keçirilən IVqurul-
tayda 49 ölkədən 500-dən çox diaspor 
nümayəndəsi və qonaq iştirak edirdi. Qonaq-
ların içərisində xarici ölkələrin Azərbaycana 
dost münasibəti ilə tanınan nüfuzlu 
siyasətçiləri, ictimai xadimləri, elm adamları 
və bir neçə ölkənin yüksək vəzifəli şəxsləri, 
parlament üzvləri də olmuşdur. Xaricdən 
dəvət edilən qonaqlarla yanaşı, qurultayda 
Azərbaycanın müxtəlif dövlət və hakimiyyət 
strukturları, qeyri-hökumət təşkilatları, elm, 
təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı qurum-
ların, siyasi partiyaların təmsilçilərindən 
ibarət 360 nəfərlik nümayəndə heyəti də 
iştirak edirdi.

Tədbir iştirakçıları qurultayın 
qətnaməsini, qurultay nümayəndələri adın-
dan Prezident İlham Əliyevə müraciəti, dün-
ya azərbaycanlılarına ünvanlanan müraciəti, 
qurultay nümayəndələri adından Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 
əlaqədar dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq 
təşkilatlara, xarici ölkələrin hökumət başçıla-

rına və parlamentlərinə müraciəti, qurul-
tayın Ermənistanda yerləşən “Metsamor” 
Atom Elektrik Stansiyasının fəaliyyəti ilə 
bağlı BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi 
Agentliyinə, Avropa İttifaqına və dünya 
ictimaiyyətinə müraciətini yekdilliklə qəbul 
etmişlər. Yəni soydaşlarımızın hələlik 
sonuncu olan qurultayı möhtəşəm keçmiş və 
geniş əks-səda yaratmışdır. 

Xüsusilə diqqət çəkən məqamlardan 
biri də bu idi ki, qurultayda Dünya 
Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə 
Şurasının yeni tərkibi təsdiq olunmuş, 
tədbir iştirakçıları növbəti dəfə Prezi-
dent İlham Əliyevi yekdilliklə Dünya 
Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası-
nın sədri seçmişlər.

Qurultayda geniş nitq söyləyən Prezi-
dent İlham Əliyev dünya azərbaycanlılarının 
tarixinə nəzər salmış, bugünkü reallıqları dilə 
gətirmiş və perspektiv fəaliyyətimiz barədə 
danışmışdır. Dövlət başçımız xatırlatmışdır ki, 
biz həmişə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların 
həyatı, taleyi, işləri ilə maraqlanırıq: “Çalışı-
rıq ki, onlara öz dəstəyimizi verək. İstəyirik 
ki, onlar olduqları ölkələrdə rahat yaşasınlar, 
yaxşı mövqe tutsunlar, onların yaxşı imkanla-
rı olsun və eyni zamanda, öz doğma Vətəninə 
də xidmət etsinlər”.

Daim milli birliyə, həmrəyliyə böyük 
önəm verən dövlət başçımız, nəinki han-
sısa diaspor təşkilatımızın, hətta ayrı-ayrı 
fərdlərin də müstəqil Azərbaycan dövləti 
ətrafında birləşməsini tövsiyə edir. Məhz 
cənab Prezidentin tapşırığı əsasında xarici 
ölkələrdəki diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti 
daim diqqət mərkəzindədir. Dövlət başçımız 
dördüncü qurultaydakı nitqində demişdir: 
“Bu gün mən diaspor təşkilatlarının gələcək 
fəaliyyəti ilə bağlı bəzi fikirlərimi bildirmək 
istəyirəm. İlk növbədə, əlbəttə, biz istəyirik 
ki, dünyada yaşayan azərbaycanlılar öz tarixi 
Vətənləri ilə əlaqələri heç vaxt kəsməsinlər. 
Daim əlaqədə olsunlar, Azərbaycan ilə 
bağlı olsunlar. Beləliklə, onlar özlərini daha 
da rahat hiss edəcəklər. Belə olan halda 
Azərbaycan dövləti onlara daha da böyük 
dəstək verə biləcək”.

Dövlət başçımız böyük fəxrlə yada 
salır ki, bu gün xaricdə bizim 462 dias-
por təşkilatımız var. Bu, özlüyündə onu 
göstərir ki, azərbaycanlıların yaşadıqları 
hər bir ölkədə bir neçə diaspor təşkilatı var: 

“Əlbəttə, bu təşkilatlar arasında koordinasiya 
işi aparılmalıdır, birlik, həmrəylik olmalıdır. 
Bəzi hallarda bizim diaspor təşkilatlarımız 
bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Əgər bu, sağlam 
rəqabətdirsə, mən bunu ancaq alqışlaya 
bilərəm. Bu rəqabət ümumi işimizə xidmət 
etməlidir. Biz ölkə daxilində də, xaricdə də 
birlik nümayiş etdirməliyik və bizim gücü-
müz birliyimizdədir. Bu gün Azərbaycanda 
vətəndaş cəmiyyəti birlik nümayiş et-
dirir. Biz vahid amal uğrunda çalışırıq. 
Ölkəmizin gələcəyi ilə, strateji istiqamətlə 
bağlı cəmiyyətimizdə fikir ayrılığı yoxdur. 
Dövlət müstəqilliyi, iqtisadi müstəqillik, 
sosial məsələlərin həlli, ərazi bütövlüyü-
müzün bərpası, digər məsələlər ətrafında 
cəmiyyətdə vahid fikir var, konsensus var”.

Beynəlxalq aləmdəki erməni dias-
porunun və ikili standartlardan əl çəkə 
bilməyən bəzi dairələrin dəstəyi ilə fəaliyyət 
göstərən erməni lobbisinin Azərbaycana 
qarşı törətdiyi təxribatları yada salan 
Prezident İlham Əliyev soydaşlarımızı 
məhz Azərbaycan həqiqətlərini yaymağa 
çağırır: “ Bu gün onlar müxtəlif ölkələrdə 
Azərbaycana qarşı eyni üsulla çirkin 
kampaniya aparırlar. Biz isə həqiqətləri 
çatdırmalıyıq. Çatdırmalıyıq ki, birincisi, 
Dağlıq Qarabağ tarixi, əzəli Azərbaycan 
torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı 
bu torpaqlarda yaşayıb. Ermənilər Dağlıq 
Qarabağa Şərqi Anadoludan və İrandan 
XIX əsrin əvvəllərində köçürülmüşdür. 
Nəyə görə köçürülmüşdür? Biz hamımız 
bunu yaxşı bilirik. Hətta 1978-ci ildə Dağlıq 
Qarabağda ermənilərin Dağlıq Qarabağa 
köçürülməsinin 150 illik yubileyini təsvir 
edən abidə də ucaldılmışdır. Müharibə za-
manı ermənilər özləri o abidəni dağıtdılar ki, 
bu, tarixdən silinsin”.

Ancaq ermənilərin bütün planları 
mərhələ-mərhələ heçə endirilir. Bu, iflaslar 
təkcə 2014-cü ildə Azərbaycan əsgərinin 
təxribat törətməyə gələn erməni helikopte-
rini məhv eləməsi və ya 2016-cı ilin Aprel 
döyüşlərindəki şanlı qələbə ilə deyil, həm də 
dövlət başçımızın ardıcıl diplomatik uğurları 
ilə mümkün olur. Ona görə də ölkə əhalisi 
Prezident İlham Əliyevin ətrafında birləşdiyi 
kimi, dünya azərbaycanlıları da gənc və 
qüdrətli Azərbaycan dövlətinin ətrafında sıx 
birləşirlər. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Yola saldığımız ildə sosial, siyasi, 
iqtisadi və mədəni sahələrdə olduğu 
kimi, idmanda  da qazanılan uğurlar 
yaddaqalan olmuşdur. Azərbaycan 
Prezidenti, MOK-un  Prezidenti İlham 
Əliyevin iştirakı ilə dekabrın 25-də 
Milli Olimpiya Komitəsində 2019-cu 
ilin idman yekunlarına həsr olunan 
mərasimdə ilin idman nailiyyətləri 
barədə ətraflı məlumat verildi. Bu gün 
Azərbaycanın dünyada idman ölkəsi 
kimi tanındığını  diqqətə çatdıran 
dövlətimizin başçısı ölkəmizin qazan-
dığı  idman nəticələrinin,  bu sahədəki 
uğurlarımızın, qələbələrimizin, eyni 
zamanda, idmana dövlət tərəfindən 
göstərilən dəstəyin - dövlət proq-
ramlarının icrasının beynəlxalq 
idman qurumları tərəfindən də 
yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. 
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, 
Avropa Olimpiya Komitəsinin və digər 
mötəbər  federasiyaların respublika-
mızın  idman  sahəsindəki səmərəli 
nailiyyətini yüksək qiymətləndirmələri 
də  bu uğurların nəticəsidir.

2019-cu ildə qazanılan idman 
nailiyyətlərini, ölkəmizdə keçirilən 
beynəlxalq miqyaslı yarışların yüksək 
səviyyədə təşkili və insidentsiz başa 
çatması, idmanın kütləviliyinin 
təmin olunması istiqamətində 
atılan addımlar da respublikamızın 
dünyada şöhrət qazanmasında 
böyük rol oynayıb. Bu il ərzində 
idman sahəsində  baş vermiş  vacib 
məqamları  bir daha xatırlatmaq 
istərdik. 

 - Bu ilin əvvəlində Azərbaycanın 

kişi voleybol yığması tarixində ilk 
dəfə Avropa çempionatına vəsiqə 
şansı qazanıb;

- Prezident İlham Əliyev Tərtər 
rayonunda Olimpiya İdman Kom-
pleksinin tikintisinin başa çatdı-
rılması ilə bağlı 10 933 900 manat 
ayırıb;

- Azərbaycan Qran-prisinin 
keçirilmə müddəti 2023-cü ilədək 
uzadılıb. Əvvəlki anlaşma 2020-ci 
ilədək idi;

- Azərbaycanın  ağırlıqqal-
dıranı Rəhman Kazımov dünya 
birinciliyində qızıl medal qazanmaq-
la tarixə düşüb;

-Azərbaycanın sərbəst güləş yığ-
ması Avropa çempionatında 3 qızıl, 1 
gümüş, 2 bürünc medal qazanıb;

- UEFA Avropa Liqasının kuboku 
Cocuq Mərcanlıda nümayiş etdirilib;

- Bakıda aerobika üzrə Avropa 
çempionatı baş tutub;

- UEFA Avropa Liqasının Bakı 
Olimpiya Stadionunda təşkil olunan 
final oyununda İngiltərənin “Ar-
senal” və “Çelsi” komandaları  
qarşılaşıb;

- Azərbaycanın qadın güləşçisi 
Mariya Stadnik “Minsk 2019” II 
Avropa Oyunlarının qalibi olub;

- “Qarabağ” komandası 5-ci 
dəfə UEFA Avropa Liqasının qrup 
mərhələsinə vəsiqə qazanıb;

- Azərbaycanı Qazaxıstanın pay-
taxtı Nur-Sultandakı dünya çempio-
natında təmsil edən qadın güləşçimiz 
Mariya Stadnik qızıl medal qazanıb;

- Şahmat üzrə  Dünya Kuboku-

nun finalında  həmyerlimiz Teymur 
Rəcəbov çinli Dinq Lireni məğlub 
edərək çempion olub - 6:4;

- Azərbaycanın yeniyetmə 
şahmatçısı Aydın Süleymanlı dünya 
çempionu olub;

- Azərbaycanın şahmat yığması 
Ermənistana qalib gələrək 27 ildən 
sonra Avropa çempionatının  bürünc 
medalçısı olub. 

Göründüyü kimi, bir-birindən 
uğurlu qələbələr, beynəlxalq miqyaslı 
tədbirlər, nüfuzlu yarışlar. İdman-
çılarımızın bir il ərzində  271 qızıl 
medal qazanması o deməkdir ki, 
milli bayrağımız 271 dəfə yüksəyə 
qaldırılıb, 271 dəfə Dövlət himnimiz 
səsləndirilib. Bütün bunlar ölkəmizin 
dünya birliyindəki nüfuzunu 
daha da yüksəldib və mövqeyini 
möhkəmləndirib. 

UEFA Avropa  Liqasının  fina-
lının Bakı Olimpiya Stadionunda  
keçirilməsi haqqında qərar anti-
Azərbaycan qüvvələrin kürkünə birə 
salmışdı. Onlar bu qərarı pozmaq 
üçün min fitnə- fəsada əl atdılar, 
ancaq xəbis niyyətlərinə  nail ola 
bilmədilər. Bütün təzyiqlərə baxma-
yaraq, təşkilatçı ölkə kimi Avroli-
qanın finalı yüksək səviyyədə təşkil 
edildi. Bakıda keçirilən UEFA Avropa 
Liqasının yüksək təşkilatçılığı ilə 
seçilən bu finalı həm oyunçuların, 

həm də azarkeşlərin yaddaşında xoş 
xatirələrlə qalacaq. 

Bu möhtəşən final oyununa gələn 
on minlərlə  idman həvəskarı və  
çoxsaylı turistlər də Azərbaycanda 
təhlükəsizlik və sabitliyin tam şəkildə 
təmin olunduğunu bir daha gördülər. 
Azərbaycan bu vaxtadək çoxlu sayda 
irimiqyaslı mötəbər idman yarışları-
na evsahibliyi edib, təbii ki, bundan 
sonra da edəcəkdir. Bu mənada Birinci 
Avropa Oyunları, Dördüncü İslam 
Həmrəylik Oyunları, “Formula 1”  Bakı 
Qran pirisi, UEFA Çempionlar Liqası 
çərçivəsində 2017-ci ildə “Qarabağ” 
– “Çelsi” futbol oynunu  xatırlatmaq  
kifayətdir. Bu tədbirlərə qatılmaq üçün 
yüzlərlə ölkədən minlərlə idmançı, 
on minlərlə tamaşaçı rahat şəkildə 
ölkəmizə səfər edib. Onlar özləri də 
etiraf ediblər ki, heç bir təhlükə ilə qar-
şılaşmadan yüksək səviyyədə təşkil olu-
nan yarışları izləyiblər. Ümumiyyətlə, 
müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirak 
etmək üçün ölkəmizə gələn çoxsaylı 
xarici ölkə vətəndaşları Azərbaycanda 
ictimai asayişin yüksək səviyyədə 
təmin olunmasından, mövcud olan 
sabitlik və təhlükəsizlik mühitindən, 
qonaqpərvərlikdən, beynəlxalq stan-
dartlar səviyyəsində qurulmuş idman 
meydançalarından və belə irimiqyaslı 
tədbirlərin təşkilatçılıq səviyyəsindən 
çox razı qalıblar.

Dünyanın ən çətin və mürəkkəb 
oyunlarından hesab edilən “Formu-
la 1” yarışmasının paytaxtımızda 
yüksək səviyyədə keçirilməsi də  
beynəlxalq aləmin ölkəmizə olan 
inam və etimadının nümunəsidir. 
Bu yarışın ölkəmiz üçün çox böyük 
faydası var.  İlk növbədə, qeyd etmək 
lazımdır ki, bu  yarışı keçirən şəhərlər 
inkişaf etmiş ölkələrin ya paytaxtı, 
ya da ki, böyük şəhərlər olmalıdır.  
Digər tərəfdən,  “Formula 1” yarışı 
ölkəmizə böyük iqtisadi dividendlər 
gətirir. Birinci “Formula 1” yarışma-
sından sonra  Azərbaycana kütləvi 
turist axını başlandı. Tarixdə ilk dəfə 
idi ki, respublikamıza 3 milyondan 
çox turist səfər etmişdi. Bu, “Formula 
1” idman yarışmasından sonra baş 
verdi. 

Belə  yarışlar və  yaradılmış 
şərait, yüksək səviyyəli təşkilati 
işlər ölkəmizin idman şöhrətini daha 
da artırır.  Dövlətimizin başçısı da 
çıxışında bu məqamı və ölkəmizin 
qazandığı idman nailiyyətlərini  vur-
ğulayaraq dedi ki, aparıcı beynəlxalq 
idman qurumları Azərbaycanı idman 
ölkəsi kimi tanıyırlar: “Bizim idman 
sahəsində ən böyük nailiyyətimiz 
keçən Yay Olimpiya Oyunlarında qa-
zanılmış qələbədir. Medalların sayına 
görə Azərbaycan dünya miqyasında 
14-cü yerə layiq görülmüşdür. Bu, 

tarixi qələbədir və bu, təsadüfi qələbə 
deyil. Çünki ondan bir il əvvəl - 
2015-ci ildə Bakıda keçirilmiş Avropa 
Oyunlarında Azərbaycan komanda 
hesabında ikinci yerə qalxmışdır. 
Ona görə idman sahəsində qazan-
dığımız uğurlar təsadüfi xarakter 
daşımır. Konseptual şəkildə ardıcıl 
işlər görülür, veteran idmançılara 
diqqət və qayğı göstərilir, onlar dövlət 
tərəfindən mükafatlandırılırlar. İdman 
mütəxəssisləri çox gözəl şəraitdə 
işləyirlər, idmançılar üçün də bütün 
şərait yaradılıb. Onların təlim-məşq 
toplanışları, beynəlxalq yarışlarda 
iştirakı və idmanla məşğul olmaları 
üçün yaxşı şərait yaradılıb”. 

Hazırda  ancaq  bölgələrdə 45 
Olimpiya İdman Mərkəzinin oldu-
ğunu diqqətə çatdıran dövlətimizin  
başçısı  digər rayonlarda da Olimpiya 
idman mərkəzlərinin açılışına hazırlıq 
görüldüyünü  bildirdi.  Yaxın illərdə  
hər bir rayonda müasir idman komp-
leksinin istifadəyə veriləcəyini deyən 
ölkə Prezidenti idmançılara daha 
yaxşı şəraitin yaradılacağının anon-
sunu verdi. Təbii ki, bu da  həm gənc 
idmançıların idman bölmələrində 
hazırlıq keçmələri, həm də şəhər və 
rayon sakinləri üçün gözəl imkandır.

Bu il qazanılan idman nailiyyətləri 
arasında şahmatçıların uğurlarını 
xüsusilə qeyd edən ölkə Prezidenti  
gənclərimizin  nəinki fiziki cəhətdən 
güclü, eyni zamanda, onların intel-
lektual potensialının  da çox yüksək 
olduğunu bildirdi: “Bizim görkəmli 
şahmatçımız Teymur Rəcəbov Dünya 
Kubokunun qalibi olmuşdur. Bu, 
tarixi hadisədir. On altı yaşadək 
yeniyetmələrdən ibarət şahmat 
komandamız Dünya Şahmat Olim-
piadasının qalibi olmuşdur. Bu da 
onu təsdiqləyir ki, şahmata göstərilən 
diqqət, son illərdə rayonlarda şahmat 
məktəblərinin açılması öz nəticəsini 
verməkdədir. Mənim bölgələrə çox-
saylı səfərlərim çərçivəsində şahmat 
məktəblərinin açılışı da ənənəvi 
olaraq proqrama salınır. Demək olar 
ki, mən ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 

əksər şahmat məktəblərinin açılışında 
iştirak etmişəm”. 

İdmanın kütləviliyinin  təmin 
olunmasının, idman şöhrətimizin daha  
yüksəklərə qaldırılmasının vacib 
olduğunu  və  hər bir vətəndaşın id-
manla məşğul olmasını  tövsiyə edən 
Prezident İlham Əliyev bu sahədə 
maarifləndirmə işinin  müasir tələblər 
səviyyəsində qurulmasından söhbət 
açdı. Bu işdə  təcrübəli  idmançıla-
ra, kütləvi informasiya vasitələrinə 
müraciət etdi: “Bunun çox böyük 
xeyri var və əgər belə olarsa, hər bir 
insan öz həyatında bunu görəcəkdir. 
Mən ümid edirəm ki, biz buna nail 
olacağıq. Çünki başqa sahələrdə 
mənim tövsiyələrim artıq həyatda öz 
əksini tapır”.

Respublikamızın rəhbəri ölkəmizin  
gələn il yenə də mötəbər idman 
yarışlarına evsahibliyi edəcəyini bil-
dirdi.  Onların arasında  xüsusi diqqət 
çəkənlər “Formula 1” yarışı və  biri 
dörddəbir final olmaqla,  futbol üzrə 
Avropa çempionatının dörd oyunudur. 
Artıq yarışların  keçiriləcəyi tarixlər də 
bəllidir. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə 
də  hazırlıq işləri yüksək səviyyədə  
aparılıb. Ölkəmizdə idmana olan 
maraq, beynəlxalq səviyyəli idman ya-
rışlarının yüksək səviyyədə keçirilməsi 
ənənəsinə sadiqlik  bu  mötəbər 
yarışların  da layiqincə keçiriləcəyinə 
əminlik yaradıb.  Azərbaycan öz 
imkanlarını, o cümlədən təşkilatçılıq 
qabiliyyətini bir daha  nümayiş 
etdirəcək. 

Ənənəvi olaraq, bu il də  
Azərbaycanda bədən tərbiyəsinin və 
idmanın inkişafında xidmətləri olan 
və 2019-cu ildə yüksək nailiyyətlər 
qazanan idmançılara və idman 
mütəxəssislərinə mükafatların, fəxri 
adların, mənzillərin və Prezident 
təqaüdünün verilməsi ölkəmizdə 
idmana və idmançılara  dövlət 
səviyyəsində qayğının növbəti 
təzahürüdür. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan həqiqətləri haqqında, əlbəttə ki, dünya 
ictimaiyyətinə geniş informasiya verilməlidir. Biz dövlət olaraq 
bunu etməyə çalışırıq. Ancaq diaspor təşkilatlarından da çox 
şey asılıdır. Xüsusilə biz bunu Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı informasiya təminatında 
görürük. Müstəqilliyimizin ilk illərində zəif olmağımızdan 
istifadə edən erməni diasporu uzun illərdir ki, dünyada bizə 
qarşı çox çirkin kampaniya aparır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Dünya azərbaycanlıları Azərbaycanın və 
Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşirlər

Bizim idmançılarımız beynəlxalq idman yarışla-
rında 775 medal qazanmışlar, onlardan 271-i qızıl 
medaldır. Bu, onu deməyə əsas verir ki, idmançılarımız 
ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda ləyaqətlə təmsil ediblər 
və Azərbaycanın Dövlət himnini dəfələrlə səsləndiriblər, 
bizim bayrağımızı yüksəklərə qaldırıblar.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İdmanda qazanılan möhtəşəm uğurlar 
qürur hissi doğurur
Başa çatmaqda olan 2019-cu il bütün sahələr üzrə 

qazanılan nailiyyətlərlə yadda qalacaq. Dövlətimizin 
başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahat-
lar ölkəmizin dünya birliyindəki mövqeyini daha 

da möhkəmləndirdi. İnsan amilinin dövlət siyasətinin 
əsasını təşkil etməsi  və bu istiqamətdə həyata keçirilən 
tədbirlər, dövlət idarəçiliyindəki yenilənmə  əhalinin rifahı-
nın daha da yüksəldilməsində böyük rol oynayır. Ötən illərlə 
müqayisədə Azərbaycan xeyli  qüdrətlənmiş,  reytinqi daha da 
yüksəlmişdir. Bunu dünyanın nüfuzlu reytinq agentliklərinin 
yaydıqları hesabatlar da təsdiqləyir.  


